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Kinderboekenweek 

Vandaag hebben de leerlingen de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten. In alle groepen hebben boeken de 

afgelopen anderhalve week centraal gestaan. Alle klassen hebben aan het begin van de KBW een passend boek 

gekregen waarin de link naar vriendschappen is gelegd. Naast het lezen en voorlezen heeft het thema ‘Kom erbij’ ook 

een rol gespeeld in de creativiteitsopdrachten van de leerlingen.  

Studiedagen  

Er staan deze maand twee studiedagen gepland. Alle kinderen zijn dan vrij!  
Dit zijn de volgende data: 19 oktober en 29 oktober.  
Ons team zal zich deze twee dagen richten op het taal- en daltononderwijs.  
Herinnering verkiezingen MR 

De oudergeleding van de MR wordt uit en door de ouders gekozen. Een van de vier leden van de ouders is aftredend, 
maar stelt zich weer herkiesbaar. Ben je geïnteresseerd, dan is er ook de mogelijkheid om je kandidaat te stellen voor 
de MR. Graag een mail met motivatie en foto naar mr@Schoolb.nl Uiterlijke datum van inleveren is 31 oktober 2018. 
In de week van 5 november t/m 9 november zijn de verkiezingen. Ouders kunnen hun voorkeur voor kandidaten dan 
aangeven door middel van het invullen van een stemformulier. Dit kan in de postbus van de MR gedeponeerd worden. 
Na de maandag 12 november zal de samenstelling van de nieuwe MR bekend gemaakt worden, welke in dit 
schooljaar aan het werk gaat. 

Mijn kind en media, GGD 

Soms heb je een vraag: Mijn kind en media  

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school en op straat. Met media 

bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het soms lastig om in de gaten te houden wat er 

online allemaal gebeurt, wat geschikte websites en spelletjes zijn en hoelang kinderen per dag media mogen 

gebruiken. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Een paar tips:  

* Praat met je kind over het gebruik van media  

* Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken met de oppas en opa’s en 

oma’s  

* Praat met anderen over hoe zij het doen  

* Gebruik media samen  

* Praat met je kind over wat hij ziet  

* Geef het goede voorbeeld  

Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de ontwikkeling of 

opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis inloopspreekuur op het consultatiebureau, op 

elke maandag- en woensdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur. (In de schoolvakanties vervalt de woensdagmiddag). Je 

kunt ons ook mailen: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088 443 07 02.  

Loes Gelmers  
Jeugdverpleegkundige  
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland  
Herfstvakantie 

 
De weken vliegen voorbij, waardoor de herfstvakantie niet lang meer op zich laat wachten. De kinderen zijn vrij van 19 oktober tot 

en met 29 oktober. Alvast fijne vakantie gewenst! 
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